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O Vereador Paulo Cesar Miranda, do MDB, saudou a todos e disse que é uma 
satisfação muito grande estar novamente nesta Casa, substituindo o Vereador Rodrigo 
que está afastado por motivos de saúde. Falou que quando tem a oportunidade, 
sempre abraça com as duas mãos e tenta trabalhar da melhor forma para o povo de 
Colinas e é o que vem fazendo quando tem suas oportunidades. Comentou que no dia 
de hoje foi uma enorme satisfação para ele, pessoalmente, pois procurou um colega 
Deputado, durante a semana e hoje ele agendou sua ida ao gabinete dele. Salientou 
ter ficado muito feliz por ter sido recebido lá, uma gratidão muito grande, pessoal, 
representar o Município de Colinas. Disse que muitos não o conhecem, porém ele já 
está se programando para vir a Colinas, também nesta Casa para se apresentar e 
colocar suas ideias. Informou ter levado três demandas ao colega Deputado, Airton 
Lima, sendo uma para a Saúde, que ele já embargou e está analisando a quantia que 
passará ao Município de Colinas. Falou estar muito grato, muito satisfeito pela atitude 
do colega. Comentou ter conseguido um recurso também para a Agricultura, pois hoje 
temos noventa porcento da nossa economia gerada pelos agricultores, um trabalhador 
que merece um olhar especial deles Vereadores, de prefeitos, governadores, da nossa 
cidade. Ressaltou que conseguiu também esta demanda que está sendo analisado o 
valor a ser destinado ao Município de Colinas, o que o deixa muito satisfeito. Informou 
ter mais uma demanda, mesmo o Deputado não conhecendo o Vereador, mas pelo 
jeito é dedicado, quando recebe um Vereador que tem vontade de trabalhar, que se 
dedica pelo povo. Afirmou ter conseguido também uma emenda para a saúde de 
Colinas, da qual ainda não sabe os valores a ser destinado, mas algo em torno de 
cinquenta a cem mil cada demanda que entregou a ele. Disse que como estamos 
vivendo uma pandemia, um momento difícil, a saúde também é importante. Afirmou 
que nestas três questões, em breve terão um retorno, porque o Deputado Airton Lima 
é uma pessoa que quando dá a sua palavra, não precisa assinar documento para ele, 
pois confia e sabe que isso será destinado ao Município de Colinas. Após, explicou 
estar nesta Casa novamente questionando a mesma questão de maio, quando fez um 
pedido de informação, período em que assumiu como Vereador também, porém não 
vai aceitar o pedido. Disse que como os colegas não receberam essa resposta, pois a 
mesma vai somente para o Vereador autor do pedido, conforme explicou a assessora, 
passará os detalhes aos mesmos. Informou que consta quatrocentos metros de 
calçada no Morreto, RS129, algo que lhe chamou muita atenção na época em que fez 
o pedido de informação e o prefeito mandou esse pedido de informação. Falou aos 
colegas que eles são fiscais do povo e precisam prestar atenção, pois irá ler o que o 
prefeito lhe passou de gastos naquela calçada, quase sessenta mil reais. Comentou 
que quando esteve na Casa da outra vez, disse que esse dinheiro daria para fazer três 
calçadas, entretanto, hoje muda o que disse, daria para fazer quatro. Leu que no 
pedido de informação consta que a referida calçada possui em torno de quatrocentos 
metros lineares, foram usados cento e quarenta e quatro metros cúbicos de concreto 
usinado, com bomba estacionária. Questionou se os colegas sabem o que é bomba 
estacionária, explicando ser aquela bomba que concreta os prédios na parte de cima, 
lá no alto, pedindo se os mesmos acham que seria necessário essa bomba para fazer 
a calçada. Salientou fazer a pergunta, se alguém quiser responder que responda, mas 
acredita que não. Falou que essa bomba não veio, não tinha bomba nessa calçada, 
dizendo que se os demais colegas quiserem, ele tem um vídeo. Explicou que para 
essa calçada foi contratado o caminhão de concreto e a bomba, porém a bomba não 
veio, sendo que são trezentos reais cada vez que a bomba vem e como o caminhão 
de concreto foi cinco a seis vezes lá, consta esses trezentos reais, o que soma mil e 
quinhentos. Informou ter mais furo, dizendo acreditar que alguns colegas já passaram 
naquela calçada e para alguns já comunicou que tem cinco saídas de água, em torno 
de dois a dois metros e meio de cano, entretanto, consta lá, com a assinatura do 
prefeito, doze canos de cem. Disse que se têm cinco saídas de água, se tivessem 



colocado os canos de seis metros fora a fora, ainda assim faltariam dois canos. 
Informou ter ido lá fiscalizar, são vinte metros de cano PVC, faltam cinquenta e dois 
metros, questionando onde estão estes cinquenta e dois metros, se já estão 
canalizando o Rio Taquari para o outro lado ou o que está acontecendo, pois não sabe 
o que está acontecendo. Sobre seu pedido do concreto falou que há dezessete 
centímetros de concreto, em alguns lugares vinte e oito e o prefeito mandou que não 
precisa projeto, não precisa nada, que podem fazer como querem, tudo bem, segundo 
ele, tranquilo. Entretanto, disse que essas coisas que estão faltando, alguém roubou, 
alguém roubou porque não está lá, podem ir olhar essa calçada, alguém está 
roubando dentro da prefeitura e eles Vereadores são fiscais do povo. Questionou para 
onde estão indo estas coisas. Afirmou estar fazendo mais uma vez o pedido de 
informação para prefeito, sendo que em trinta dias quer do prefeito um pedido de 
desculpas para ele e para a comunidade dizendo que houve uma falha e lhe mandou a 
informação errada ou em trinta dias ele irá responder criminalmente, porque irá 
denunciá-lo ao Ministério Público. Falou que como ele assina, ele tem o compromisso 
de responder, sendo que o que quer saber é para onde foram aqueles cinquenta e 
dois metros de canos que estão lá, que ele falou que estão lá, pois só tem vinte metros 
e onde estão os outros trinta e quatro metros de tela que vai na entrada de garagem. 
Explicou que tem quatro entradas de garagem, aproximadamente três metros e meio 
cada entrada de calçada, o que daria dezessetes metros, questionando onde estão os 
outros dezessetes metros de tela. Afirmou estar indignado com essa situação, que não 
está aqui para colocar pilha, nem para fazer tumulto, está aqui para esclarecer o que é 
certo e o que é certo ele tem trinta dias para responder, caso contrário estará levando 
isso ao Ministério Público. Disse que isso é muito sério, não adianta sentar na cadeira 
e esconder os fatos, pois Colinas precisa ter paz, harmonia e gente que tem 
honestidade e caráter para trabalhar com o povo de Colinas 


